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KAMENNÉ CENTRUM 

návrh projektu tvorivej dielne 

 
 
Cieľová skupina: 
 

 zdravotne znevýhodnení 

 sociálne znevýhodnení 

 ostatní záujemcovia (školy, domovy, ...) 
 
 
Zameranie: 
 

 výtvarné kurzy a remeslá 

 osvojovanie si schopností / zručností 

 prekročenie  pomyselnej hranice medzi svetom zdravých a hendikepovaných 

 integrácia menšinových skupín (hendikepovaných) 
 
 

Cieľ: 
Zámerom projektu je vytvoriť centrum, ktoré by zastupovalo sociálne domovy, denné 

stacionáry, školské kluby a boli by akýmsi miestom, kde sa stretnú, tak záujemcovia o snahu naučiť sa 
niečo nové, ako aj ľudia, ktorým finančné či iné predispozície nedovolia stretnúť  sa pokope 
a navzájom si rozumieť.  

Hlavným cieľom je odstránenie akejsi obavy z nepoznaného a pre mnohých až strašidelného, 
aj keď v skutočnosti je istý hendikep súčasťou každého z nás. Preto by sme chceli vytvoriť centrum, 
kde by sa schádzali rôzne skupiny ľudí (matky s deťmi, dôchodcovia, hendikepovaní, ale aj tí, ktorým 
to finančne nie je umožnené či ľudia pohltení prácou).  Sme si vedomí toho, že nie je možné zlúčiť 
dokopy všetky skupiny ľudí, preto bude plán vzdelávania v tomto smere pripravení tak, aby bol 
presne na mieru schopností klientov centra. 

Kamenné centrum by fungovalo každý deň pracovného týždňa, od pondelka do piatka 
dopoludnia, ale tiež v popoludňajších hodinách. Čas je rozložený tak, aby vyhovoval najmä klientom 
centra, preto najvýhodnejšie je dopoludnie venovať hendikepovaným, ktorí by inak zostávali doma, 
ak samozrejme nie sú návštevníkmi nejakého domova sociálnych služieb, ale tiež zamerať sa na školy, 
materské školy, ktoré by si v rámci výtvarnej výchovy či predmetu jej podobnému osvojili nové 
znalosti z oblasti výtvarného smerovania, taktiež pre matky na materských dovolenkách spolu so 
svojimi ratolesťami. Kurzy budú vedené školenými lektormi, ktorí predvedú cieľovej skupine novú 
techniku.  Ide o zábavno – didaktickú formu učenia, kde sa bude pracovať skupinovo tak, aby 
problematike porozumel každý jednotlivec kurzu. Popoludnie bude venované práve školským klubom 
či deťom zamestnaných rodičov, hendikepovaným a večerné hodiny budú práve zamerané na ľudí 
pracujúcich. Výtvarné kurzy sú zamerané na rôzne odvetvia výtvarných a remeselných techník, ako ... 
 

 výroba sviečok 

 výroba mydla 

 košikárstvo 

 drotárstvo 

 pletenie 

 háčkovanie 

 decoupage 
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 korálikovanie 

 maľba na sklo 

 ozdoby zo slaného cesta 

 modelovanie (fimo, modurit, hlina) 

 ozdoby zo slamy 

 vyšívanie 

 pletenie 

 háčkovanie 

 mokré a suché plstenie 

 výroba z dreva 

 maľba 

 kresba 

 grafika 

 fotografia 

 film 

 aranžovanie podľa ročného obdobia 
 

Súčasťou kurzov budú aj besedy s remeselníkmi a výtvarníkmi, ktorí pomôžu klientom centra 
lepšie pochopiť techniku predvedením vlastných prác. 

Pracovný čas centra bude rozdelený tak, aby každý kto má záujem, si nájde ten svoj, ktorý mu 
bude vyhovovať. Zámerom je zjednotenie rôznorodých skupín ľudí, vytiahnutie ich z domova, 
 každodenného stereotypu a hlavne spoznanie nových ľudí, získanie  vedomostí.   
Snahou je tiež flexibilita lektorov, ktorí by navštevovali osobne zariadenia (domovy sociálnych služieb, 
detské domovy, domovy dôchodcov, materské školy, školy...), kde by vyučovali výtvarné  techniky 
v rámci vzdelávania. 
 
 
Spolupráca: 
 

 domovy sociálnych služieb 

 domovy dôchodcov 

 detské domovy 

 materské školy a školy 

 charitatívne nadácie 

 remeselníci 

 výtvarníci 

 fotografi 

 filmári 

 lektori 

 občianske združenia a nadácie  zamerané na problematiku menšinových skupín 
(hendikepovaní, sociálne znevýhodnení) 

 organizácie výtvarného zamerania 
 
 

Zhrnutie: 
Kamenné centrum je sústredené na rôznorodosť ľudí v spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je 

prekonať hranice rozdielnosti prostredníctvom kurzov a dosiahnuť tak integráciu, dať každému šancu, 
naučiť sa vzájomne si rozumieť. Výtvarné kurzy a remeslá sa majú stať mostom k pochopeniu iného, 
nepoznaného a rozvinúť možnosti hendikepovaných či sociálne znevýhodnených alebo tých, ktorí 
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majú pocit vyčlenenia zo spoločnosti. Tým, že centrum ponúka aj flexibilitu lektorov (ich osobná 
návšteva konkrétneho zariadenia), sa dosiahne širší záber v kontakte so záujemcami o služby centra 
a docieliť tak ešte väčšiu možnosť vzdelania v rámci výtvarného vzdelania a remesiel, k čomu 
napomôžu aj samotné besedy s remeselníkmi, fotografmi či výtvarníkmi a skúsenými lektormi. Popri 
prekračovaní pomyselných hraníc centrum zabezpečuje aj rozvoj motoriky hendikepovaných klientov, 
ich postupné začlenenie do spoločnosti, motoriky malých detí a ich pochopeniu práce v kolektíve či 
podporu motoriky u ľudí starších v dôchodkovom veku, ale i ich návratu k tomu, že sú stále potrební 
a majú o nich ostatní záujem, strata pocitu osamotenia. Centrum dáva rovnako šancu ľuďom, ktorí 
majú snahu sa naučiť niečo nové, odreagovať sa od každodenného stereotypu, nadviazať tak 
skutočné sociálne prepojenia. Ďalšou úlohou centra je podpora starých ľudových remesiel a hlavne 
ich rozvoj, pretože sa zo života pomaly vytrácajú.  

Služby centra budú (by mali byť) pre znevýhodnených klientov zadarmo, čím docielime 
hlavne to, aby zostali naše dvere otvorené pre každého a dostali sa tak medzi najširšiu spoločnosť.  
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, apríl 2016 
 
 

Veronika Vencelová 
                        autor projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

upozornenie: 
 
 Bez vedomia a písomného súhlasu autora nie je možné tento projekt zrealizovať, ani čiastočne využiť myšlienky 
v ňom obsiahnuté. Projekt je autorským dielom a vzťahuje sa naň autorský zákon. 

 
 


